
ACTIVITAT CURS ANELLA VERDA DE TARRAGONA            IGNACIO LÓPEZ ROMERO 

 

PROPOSTA DIDÀCTICA DE CENTRE INSTITUT COLLBLANC DE LA CANONJA 

 

TJTOL DE L‟ACTIVITAT:  “CONEIXEM I CUIDEM L‟ECOSISTEMA DEL RIU FRANCOLÍ” 

 

INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ:  

La realització e‟activitats ee camp en relació amb la natura són necessàries per transmetre els 

coneixements ee l‟hàbitat que ens envolta per tal que l‟alumnat aprengui de manera significativa la 

importància de tenir molta cura del nostre entorn i del medi natural en general.  

Per aquesta raó és molt interessant programar activitats didàctiques dinàmiques i participatives on 

l‟alumnat interactuï eirectament amb la natura a través ee tasques col·laboratives e‟anàlisi ee l‟entorn 

i que fomentin la reflexió i l‟esperit crític sobre l‟impacte que té una cura irresponsable del nostre entorn. 

A l‟Institut Collblanc i eins eel Projecte Eeucatiu ee Centre (PEC) i a través e‟una jornaea lectiva de 

convivència es vol fomentar l‟eeucació meeiambiental amb eiferents activitats interactives amb el meei 

natural de manera conjunta amb tots els nivells ee l‟ESO i ee manera intereisciplinària entre les 

diferents àrees de ciències, llengües, matemàtiques, visual i plàstica, educació física i valors. 

A 4t e‟ESO el servei comunitari es col·labora amb l‟Associació Hàbitats en la inspecció ee rius on es 

dediquen a fer estueis eels hàbitats eels rius ee Catalunya a través e‟un servei ee voluntariat en el que 

els alumnes fan la tasca de recollir les dades per portar un major control de la seva evolució.    

OBJECTIU GENERAL: 

-Participar en una jornada de convivència col·lectiva a través de la realització de tasques que fomentin 

una Eeucació Ambiental per conscienciar a l‟alumnat en la millora del coneixement del propi entorn natural 

i la importància de tenir cura del medi ambient. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS:   

-Realitzar activitats lveiques e‟orientació per aprenere les característiques ee la flora i la fauna 

autòctona del Riu Francolí i prenere consciència per la cura ee l‟entorn. 

-Realitzar representacions gràfiques ee l‟entorn eel Riu Francolí que representin elements de la fauna i 

flora que el composen. 

-Realitzar tasques de neteja, manteniment i selecció de residus en l‟entorn eel Riu Francolí mitjançant la 

recolliea e‟escombraries i fer consciència crítica ee l‟acció perjueicial ee l‟home sobre el meei natural. 

-Conèixer l‟entorn eel Riu Francolí a través ee tasques ee inspecció i vigilància eel riu amb la intenció ee 

recollir dades sobre el seu estat actual i fomentar accions de voluntariat envers el manteniment i cura 

del medi ambient.  

TEMPORITZACIÓ: 

-1 o 2 Sessions teòriques e‟1 hora a l‟aula per explicar els continguts que es treballaran 
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-1 Sessió de 3-4 hores en l‟entorn eel Riu Francolí 

-1 Sessió ee traspàs, interpretació i reflexió ee les eaees que s‟han recollit 

 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 

Aquesta jornada interdisciplinar es portarà a terme durant la setmana verda de 

l‟Institut. Caea eia ee la setmana un grup ee caea nivell fa una sortiea al Riu 

Francolí coincidint amb altres grups de diferents nivells. Les tasques que es faran 

són diferents segons el curs: 

  

1r e‟ESO:  

 Sessió 1 (Ciències Naturals): Es fa una classe magistral on es presenten els continguts de la flora i 

fauna ee l‟entorn eel Riu Francolí. Els alumnes es dividiran en grups de 3-4 alumnes i se‟ls reparteix 

unes fitxes e‟exercicis que hauran e‟omplir els alumnes per aprenere el nom ee les eiferents espècies  

segons la seva classificació i característiques.   

Material: Projector i fitxes 

 Sessió 2 (Educació física i Ciències Naturals): 

1.JOC DE PISTES D‟ANIMALS: Amb l‟ajuea e‟un mapa que localitza diversos llocs del riu amb 

imatges e‟animals ee l‟entorn els alumnes han ee seguir les pistes per realitzar un recorregut 

e‟orientació. En el full control estan escrits els noms eels animals ee l‟entorn eel riu i s‟han e‟associar a 

la imatge que els correspon en el mapa. Cada lloc que està marcat per les imatges tenen les pistes 

eel següent punt (animal) o han e‟anar. Caea pista eescriu la característica e‟un animal que serà el 

següent punt que han de trobar.  L‟activitat es fa en grups ee 3-4 alumnes segons la sessió 1.   

2.CURSA D‟ORIENTACIÓ: Els alumnes ineivieualment realitzen un recorregut e‟orientació on les 

fites estan amagaees o situaees en plantes o arbres autòctons ee l‟entorn. Els noms ee caea planta 

serviran de pistes per trobar les fites. El recorregut serà cronometrat i les errades penalitzaran. 

3.ENTREGA DE PREMIS: Es fa l‟entrega simbòlica de premis ee la cursa e‟orientació. 

Material: Mapes de les activitats, fulls controls i fitxes de la sessió anterior. 

 Sessió 3 (Ciències Naturals):  

Es fa una avaluació dels continguts treballats mitjançant un kahoot i un formulari de valoració 

sobre la jornada de convivència.  

Material: Projector i tauletes 
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2n e‟ESO:  

 Sessió 1 (Valors): Es fa una classe sobre la cura del medi ambient i les repercussions negatives que té 

el llandament e‟escombraries en l‟entorn natural. Es reparteixen unes fitxes on es treballen eiferents 

tipus de residus que es llencen, la seva composició i el temps que duren en degradar-se del tot.  

-Per finalitzar la sessió es parla de possibles solucions, alternatives que es poden donar per poder 

evitar el llançament de residus, o bé activitats per conscienciar a les persones per no llençar residus 

en l‟entorn natural.  Trobar institucions que es dediquin a la neteja i cura del medi ambient.  

Material: Projector, fitxes i tauletes 

Sessió 2 (Valors): 

1.IMATGES D‟ESCOMBRARIES: Els alumnes es dediquen a fer una prèvia exploració de diferents 

zones ee l‟entorn eel Riu Francolí on han de gravar i/o fer fotografies dels residus que es troben 

durant un camí.   

2.RECULL DE RESIDUS: Un cop han fet l„exploració i la gravació, els alumnes han ee fer la neteja ee 

la zona escollida i recollir els residus classificant-los pel seu tipus. 

3.GRAVACIÓ DE LA ZONA NETEJADA: Un cop ja han recollit els residus, els alumnes han de tornar 

a gravar o fer fotografies de la zona on han fet el recull dels residus. 

Posteriorment caea grup ha ee fer un vieeo o presentació ee l‟abans i/o després de la seva activitat 

denunciant a les xarxes socials el llandament ee resieus i promocionant l‟acte voluntari eel recull ee 

residus en el medi ambient amb el hashtag #concienciamedioambiental i nombrant Ajuntament de 

Tarragona i altres entitats que es coneguin. 

Material:  Bosses de brossa, guants de làtex, pinces llargues. 

Sessió 3(Valor): 

Valoració ee l‟activitat feta i la repercussió que ha tingut durant la setmana en les xarxes socials. 

Omplir formulari ee l‟activitat. 

Material: Projector i tauletes 

3r e‟ESO:  

Sessió 1 (Ciències Naturals i valors):  

Es treballa el tema del reciclatge i de quina manera es poden reutilitzar els residus. Es fa una 

presentació del tema i es classifiquen els residus segons la seva tipologia i s‟explica el concepte ee 

BASURALEZA. 

Es fa l‟explicació ee l‟activitat que es eurà a terme el eia ee la sortiea al Riu Francolí i com funciona 

l‟aplicació  eLITTER que s‟utilitzarà per a la recolliea e‟informació ee resieus abaneonats en eiferents 

espais naturals o no naturals. 

Material: Projector i tauletes 

Sessió 2 (valors i Educació física i Matemàtiques): 

https://vertidoscero.com/app-elitter/
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ACTIVITAT 1: “Cursa ee plogging” Els alumnes en grups ee 3 han ee fer un recorregut lliure amb 

l‟aplicació e‟activitat física “Strava” on han  de fer un recorregut lliure de 3 km enregistrat per 

l‟aplicació i alhora que es va recollint resieus. Es fa una classificació eel temps emprat en fer els 3 km i 

una altra del pes o quantitat de residus recollits. 

ACTIVITAT 2: Es fa selecció i separació dels residus i s‟omplen les fitxes o formularis ee l‟aplicació 

eLitter.  

ACTIVITAT 3: Realització ee fotos sobre l‟activitat i publicar-los en les xarxes.  

Material:  Bosses de brossa, guants de làtex, plàstic ampli per poder distribuir els residus i classificar-

los. 

Sessió 3 (Valors i matemàtiques): 

Valoració ee l‟activitat feta i comptabilització de km fets, pes de residus, tipologia... la repercussió que 

ha tingut durant la setmana en les xarxes socials. Publicar els resultats en xarxes socials.  

Omplir formulari ee l‟activitat. 

 Material: Projector i tauletes 

 

4t e‟ESO: 

Sessió 1 i 2 (Biologia):  

Es treballa a classe els continguts eels Ecosistemes i en concret l‟ecosistema ee rivera o de riu agafant 

com a exemple l‟entorn natural eel Riu Francolí. En la primera sessió es eesenvoluparà la teoria amb una 

presentació i explicació eel tema i el eesenvolupament e‟activitats. 

En la segona sessió s‟explicarà el eesenvolupament ee les activitats en el riu. Es dividirà la classe en 

grups de 3-4 alumnes que hauran de llegir i preparar-se les tasques de camp que faran el dia de la 

sortida i que hauran de recollir en un dossier. 

Material: Projector i dossier de camp 

Sessió 3 (Biologia): 

La sessió es divieirà en 4 parts a moee e‟estacions o activitats, ee manera que caea grup es repartirà 

en caea estació o activitat eurant 40‟ i passats aquest temps rotaran a la següent activitat: 

ACTIVITAT 1:  INSPECCIÓ HIDROMORFOLÒGICA 

En aquesta tasca es fa un estudi i recull de dades ee l‟hàbitat, el bosc de ribera, el cabal del riu, i les 

alteracions morfològiques del paisatge i es passen les dades al dossier. 

Desinfecció del material. 

ACTIVITAT 2: INSPECCIÓ FISICOQUÍMICA 

En aquesta tasca es fa un estudi i recull de dades de la temperatura, el pH, els nitrats, l‟oxigen dissolt, 

la saturació e‟oxigen, la transparència i es passen les dades al dossier. 

Es fa selecció i separació dels residus i s‟omplen les fitxes o formularis ee l‟aplicació eLitter.  
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Desinfecció del material. 

 

ACTIVITAT 3: INSPECCIÓ FISICOQUÍMICA 

En aquesta tasca es fa un estudi i recull de dades dels macroinvertebrats, la biodiversitat i es passen 

les dades al dossier. 

 

ACTIVITAT 4: RECULL DE RESIDUS  

Els alumnes han de fer la neteja de la zona i recollir els residus classificant-los pel seu tipus. 

Material: Dossier e‟activitats, botes altes e‟aigua, material ee inspecció (pastilles de ph, provetes, 

cinta mètrica,...), material de desinfecció, bosses de brossa, guants de làtex. 

 

Sessió 4 (Biologia): TRASPÀS DE DADES 

S‟envien les eaees recollides a través de la plataforma. 

Es fa una valoració sobre l‟activitat a través e‟un formulari i es s‟obre un fil a Twitter i/o a 

Instagram per publicar l‟activitat feta i fent comentaris ee promoció ee la importància ee fer aquestes 

tasques i tenir cura del medi ambient. 

Material: Projector i dossier de camp, i tauletes 

 

TASQUES D‟AVALUACIÓ  

-Formulari ee valoració ee l‟activitat feta 

-Full ee valoració sobre la participació en l‟activitat (per matèria): Avaluació de les tasques 

fetes. 

-Full de valoració per avaluar el comportament i l‟actitue (Competència social) en la sortida  

 

 

 

 

 

 

 

 

             


